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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 

înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de 
studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 

(PLx. 620/2009) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x 620 din 15 
decembrie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. 
  
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru  egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la 
distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în 
derularea procesului de învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002. O primă măsură este aceea ca, începând cu 
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data intrării în vigoare a ordonanţei, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti să înceteze şcolarizarea pentru toate 
specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate la forma de învăţământ la distanţă. 
O altă măsură propusă priveşte demararea, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, a procedurilor necesare 
pentru asigurarea conducerii cu un rector confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării la această 
instituţie de învăţământ superior şi monitorizarea specială a acesteia, timp de 3 ani, în scopul asigurării respectării 
standardelor legale de calitate specifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului de resort. De 
asemenea, sunt preconizate măsuri ce privesc dreptul studenţilor la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, de a continua studiile la programe de studii de 
licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi de a li se recunoaşte diplomele obţinute.  
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de 
Lege a participat ca invitat: domnul Cătălin Baba - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 25 noiembrie 2009. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 09 februarie 2009, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 
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